
 

S P R A W O Z D A N I E  B U R M I S T R Z A  

z działalności pomiędzy sesjami za okres od 25 lutego 2017 r. do 24 marca 2017 r. 

 

26 lutego – odbył się w Rymanowie Zdroju kolejny bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem 

Wilczym", w którym wzięło udział blisko 200 biegaczy. Współorganizatorami imprezy było 

Stowarzyszenie "Nasz Rymanów" oraz Gmina Rymanów. 

 

28 lutego – odbyłem kilka spotkań w Rzeszowie, w tym. m.in. w PZDW - w sprawie 

planowanych inwestycji na drogach wojewódzkich oraz GDDKiA Oddział w Rzeszowie  

w sprawie zabezpieczenia skarpy i budowy chodnika przy DK 28 na ul. Bieleckiego oraz innych 

inwestycji planowanych w tym i w przyszłym roku na ww. drodze w Rymanowie i Klimkówce. 

 

2 marca – w sali Kina "SOKÓŁ" w Rymanowie odbyło się zebranie założycielskie Klubu 

Seniora. Przystąpienie zadeklarowało ponad 30 osób. Klub Seniora będzie działał przy GOK  

w Rymanowie . Wybrano Zarząd w najbliższym czasie w oparciu o ankiety wypełnione przez 

uczestników przygotowany zostanie program działania Klubu Seniora na najbliższy rok. 

 

3 marca – w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie oświatowe, w którym uczestniczyli 

dyrektorzy szkół z naszej gminy oraz gminy Zarszyn i Bukowsko. Szkolenie dotyczyło zmian  

w przepisach oświatowych, które znacząco zmieniają organizację szkół i placówek. 

 

5 marca – uczestniczyłem w sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego - w części dotyczącej tematyki 

planowanych inwestycji i remontów na DK 28. W sesji uczestniczyli przedstawiciele GDDKiA 

Oddział w Rzeszowie oraz Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury - Poseł Bogdan 

Rzońca. W ciągu 2 najbliższych lat planowana  jest realizacja wnioskowanych zadań w obrębie 

Rymanowa i Klimkówki. Na wniosek - Zastępca Dyrektora GDDKiA w Rzeszowie Mariusz 

Błyskał zobowiązał się do zgłoszenia budowy obwodnicy Rymanowa - celem umieszczenia jej 

w planach krajowych jako koniecznej do poprawy bezpieczeństwa użytkowników DK 28. 

 

8 marca - uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Poczty Polskiej. Celem spotkania 

było przywrócenie placówki pocztowej w Rymanowie Zdroju. Jest duża szansa, żeby stało się to 

jeszcze w tym roku. 

 

11 marca - wspólnie uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach Dnia Kobiet, podczas których - 

oprócz występów mieliśmy okazję złożyć Paniom życzenia. 

 

15 marca - w godzinach przedpopołudniowych odbyłem spotkanie z Prezesem Wspólnoty 

Polskiej - Oddział  w Rzeszowie w sprawie organizowanego w tym roku Festiwalu Zespołów 

Polonijnych. W miesiącu lipcu br. planujemy zaprosić na występy 1-2 zespoły w ramach 

plenerowych występów poza Rzeszowem. 

 W godzinach popołudniowych w ZAZ-ie w Rymanowie Zdroju gościliśmy grupę 

pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie 

zajmujących się Ekonomią Społeczną. Był to pobyt studyjny podczas, którego zapoznano 

uczestników z funkcjonowaniem placówki oraz współpracy z samorządem gminnym. 

 

20 marca - w Rzeszowie odbyło się spotkanie samorządowców podkarpackich z Minister 

Edukacji Narodowej Anna Zalewską. Tematem spotkania były sprawy związane z oświatą. 

 

21 marca - odbyło sie posiedzenie Rady Społecznej SPG ZOZ w Rymanowie oraz Komisji 

Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych. Podczas posiedzenia Rady Społecznej 



opiniowano sprawozdania i plany finansowe oraz podział zysku za 2016 r. Komisja Rady 

Miejskiej zapoznała się z materiałami sesyjnymi. 

 

24 marca - tj. w dniu dzisiejszym odbywa sie sesja Rady Miejskiej. 

 

                

         Burmistrz Gminy Rymanów   

           

         WOJCIECH FARBANIEC  

 

 

 

 

 

Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych  

od dnia 21.02.2017 r. do dnia 22.03.2017 r. 

 

 

 

1. Doposażenie istniejącego Ogrodu Jordanowskiego w urządzenia skateparku  

w Rymanowie. 

 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, unieważnione w dniu 

27.02.2017 r. Postępowanie zostało unieważnione związku z tym, że cena oferty przewyższała 

kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przetargu 

wpłynęła 1 oferta złożona przez: TECHRAMPS Piotr Nowak, ul. Organki 2, 31-990 Kraków, 

który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę 284.130,00 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 245 000,00 zł. 

 

 

2. Doposażenie istniejącego Ogrodu Jordanowskiego w urządzenia skateparku w 

Rymanowie – II przetarg 

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie rozstrzygania. 

W dniu 15.03.2017 r. dokonano otwarcia ofert. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez  

TECHRAMPS Piotr Nowak, ul. Organki 2, 31-990 Kraków z ceną 243.656,85 zł i okresem 

gwarancji 36 miesięcy. Założony termin wykonania zadania do dnia 30.06.2017r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 245.000,00 zł. 

 

 

 



3. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej 

nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa” 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 03.03.2017 

zawarto umowę na kwotę 190.650,00 zł z Panem Michałem Hulem prowadzącym Projekt -

Consulting, 36-060 Głogów Młp., Lipie 43. Termin wykonania projektu do dnia 13.10.2017r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 202.110,00 zł brutto. 

4. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 10.03.2017r. zawarto umowę na kwotę 983.754,00 zł i okresem gwarancji 7 lat z 

Konsorcjum firm: 

,,EL-KROS” Usługi Elektryczne i Pomiary Wiesław Jachyra, ul. Ślączka 9a, 38-400 Krosno -

Lider konsorcjum: 

Firma Usługowo – Handlowa  EL-KROM Krzysztof Karamon, Potok 64, 38-404 Krosno -

Członek konsorcjum 

Zakład Usług Elektrycznych Józef Gierlicki, ul. Rynek 6, 38-480 Rymanów - Członek 

konsorcjum. Termin wykonania zadania do dnia 16.08.2017r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 850 000,00 zł brutto. 

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. PCK Rymanowie Zdroju 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 10.03.2017 r. 

zawarto umowę na kwotę 115.829,10 zł i okresem gwarancji 6 lat z Panem Leszkiem Doktorem 

prowadzącym Usługi Transportowo – Sprzętowe, ul. Krasińskiego 17/20, 38-200 Jasło. Termin 

wykonania zadania do dnia 30.06.2017r 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 200.000,00 zł brutto. 

6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 10.03.2017r. 

zawarto umowę na kwotę 1.700 803,99 zł i okresem gwarancji 6 lat z Panem Tomaszem 

Kościółkiem prowadzącym KAM-BUD, 33-326 Mogilno, Paszyn 436. Termin wykonania 

zadania do dnia 31.10.2017r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 1.911.390,62 zł brutto. 

7. Wymiana dachu budynku Domu Ludowego w Milczy 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie rozstrzygania. 

W dniu17.03.2017 r. dokonano otwarcia ofert. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez 

firmę Usługi Ogólno – Budowlane Tadeusz Ochałek, 38-213 Kołaczyce, Bieździedzia 233 z 

ceną 106. 445,74 zł i okresem gwarancji 60 miesięcy. Założony termin wykonania zadania do dnia 

30.06.2017r. 



Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 195.000,00 zł. 

 

 

8. Przebudowa i rozbudowa budynku internatu oraz remont i przebudowa pomieszczeń 

strzelnicy w Rymanowie przy ul. Szkolnej. 

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie rozstrzygania. 

W dniu 16.03.2017 r. dokonano otwarcia ofert. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez 

Zakład Budowlano – Remontowy LATER sp. z o.o., ul. Sanocka 36, 38-480 Rymanów z ceną 

1.393.298,72 zł i okresem gwarancji 60 miesięcy. Założony termin wykonania zadania do dnia 

25.08.2017r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 1.515.000,00 zł 

 

9. Remont kładki pieszo – jezdnej przez rz. Tabor w km 17+251 jej biegu nr działki ewid. 

1507/3 pomiędzy ul. Jasną i ul. Gospodarską w m. Rymanów nr działek ewid. 1577, 1506, 

1515/1, 1515/2 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie rozstrzygania. W dniu 

20.03.2017 r. dokonano otwarcia ofert. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez 

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków z ceną 1.084.402,58 zł i okresem 

gwarancji 60 miesięcy. Założony termin wykonania zadania do dnia 29.09.2017r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 1 150 000,00 zł. 

 

10. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rymanowie –  etap II 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie rozstrzygania. W dniu 

22.03.2017 r. dokonano otwarcia ofert. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez MEF-

BUD Mateusz Stachowicz, 38-112 Lutcza 158 z ceną 97.200,00 zł i okresem gwarancji  

60 miesięcy. Założony termin wykonania zadania do dnia 07.07.2017 r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 100.000,00 zł. 
 

 

 

 


